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A D A M  P A J G E R T

K A R

Pod Olsztynem obozem tam leżą 
Księcia Maksa niemieckie szeregi,
Raz i  drug i do szturmu uderzą,
Lecz się łamią jak  fala o brzegi. 
Zdobyć twierdzy obronnej nie mogą,
W  niej K arliński dowodzi załogą.

L I Ń S K I
Ho! do szturmu tam biegną ich roty, 
A  ja k  biała chorągiew na przedzie 
Świeci dziecię, aniołek ten złoty!
Czyż do boju szatanów tych wiedzie?
1 głos w dzikim  rozlega się gwarze:
„Przecież strzelać do syna nie każe!"

Więc na sioło przyległe napadli,
Na wieś wodza załogi jortecznej,
I  spalili ci dom i wykradli 
Twoje dziecko, o wodzu waleczny, 
Twego synka, niemowlę w pieluchach,
0  złocistych na główce swej puchach.

Twoje dziecię z piastunką co płacze, 
Zapędziłi pod mury Olsztyna;
1 mówili: te dusze żoldacze:
„Olsztyn w ręce nam da ta dziecina,
„ W ięcej zdziała od naszych oręży, 
„Tylko ojciec w nim wodza zwycięży/ “

Nasz dowódca stał niemy na walach,
Oko żarem straszliwym mu świeci, 
Bombardjery na hasło przy działach 
Oczekują . . . .  wódz nagle ląt chwyci, 
Błysnął płomień, padł wystrzał armatni, 
Padł od strzału syn jego ostatni.

W szystkie działa ryknęły wystrzałem, 
Huczą pieśnią zniszczenia straszliwą, 
D ymy gęstym rozsiadły się wałem ,
Żaden wróg ju ż  nie ujdzie stąd żywo, 
Pod czarnemi fortecy m uram i 
Całe błonie zasłane trupami.

Przypadł goniec pod okop zamkowy 
1 zatrąbił pokoju sygnałem,
Z  polskim wodzem zażądał rozmowy,
I  do wodza rzekł słowem zuchwałem: 
„Otwórz bramy przed armją niemiecką!
„Oddaj Olsztyn  — lub zginie twe dziecko!

I  ja k  oko daleko zasięże.
Pod Olsztynem nie widać ju ż  wroga, 
Wojownicy otarli oręże,
Ale milczy zwycięzka załoga,
D ziś nie pora okrzyków wesela, 
W ojsko wodza żałobę, podzieła.

Zadrżał starzec. — On siedmiu m iał synów, On milczący wciąż stał przy armacie,
W szyscy w krwawej polegli potrzebie, 
O ni krwią się dobili wawrzynów.
Za kra j legli, toż świecą dziś w niebie! 
Lecz dla starca nadzieja najsłodsza.
Ta ju ż  tyłko dziecina najmłodsza.

Skroń mu zim nym  oblała się potem, 
Zbladnął, zgrzytnął, boleścią rozdarty. 
Serce biło o pancerz ja k  młotem,
Długo milczał, na szabli oparty,
Nagle cały się wstrząsnął gwałtowniej, 
I  zawołał: „Nie oddam warowni!“

Długo patrzał na krwawy plac bitwy,
Czy skamieniał po wietkiej swej stracie? 
Czyli w ciche utonął modlitwy?
Spojrzał u- niebo, potem głowę skłonił,
I  twarz sobie rękami zasłon ił. . . .

S to i orszak rycerzy szłachetny.
Lecz n ik t nie śmie przerywać tej ciszy,
W  tem się zwrócił, ów ojciec bezdzietny, 
I  do swoich tak rzekł towarzyszy:
„Wyście świadkiem, mężowie Olsztyńscy! 
„Ze tak poległ jak wszyscy Kar lińscy."www.cbw.pl
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Dowództwo 3-ej dyw. strzelców polskich na Syberji z płk. Czumą na czele

Z WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
ŻOŁNIERZ POLSKI NA STEPACH SYBERJI

Rok 1917 — początek rewolucji rosyjskiej, 
rzucającej hasła samookreślenia narodów, odbił 
się silnem echem w duszach Polaków, jeńców 
z armji austrjackiej, znajdujących się w niewoli 
rosyjskiej. Braterstwo narodów, które głosił naród 
rosyjski, zauważyliśmy w obozach: zmieniła się 
taktyka rządu Kiereńskiego do jeńców Polaków. 
Przyszły odezwy, wzywające pod broń do walki 
przeciw wspólnemu wrogowi: Austrji i Niemcom.

Na odezwę, wzywającą w szeregi armji pol
skiej pod d-twem gen. Dowbora-Muśnickiego, zgło
siło się w naszym obozie w Ust-Kamienogorsku na 
Syberji 14 oficerów. Jednak zaszczytu tego 
i szczęścia, aby być w samym korpusie, nie do
czekaliśmy się z powodu trudności, stawianych 
przez niemca-gubernatora w Omsku, gen. Taube, 
późniejszego d-cy oddziałów bolszewickich na 
Syberji. Pozostaliśmy więc w Ust-Kamienogor
sku, wyklęci z grona oficerów austrjackich, jako 
zdrajcy „ojczyzny“, gnębieni przez?bolszewików 
za chęć do walki z Niemcami. Mogło się to 
skończyć dla nas utratą życia, gdyby nie wy

buch powstania przeciw bolszewikom, rozpoczęty 
w kwietniu 1918 r. przez Czechów, do którego 
i myśmi się przyłączyli. Upadek władzy bolsze
wików dał początek organizacji oddziałów pol
skich do walki z Niemcami, a równocześnie 
z bolszewikami, jako ich sprzymierzeńcami.

Zaczęły wtedy, jak grzyby po deszczu, wy
rastać oddziały polskie w różnych miastach 
wschodniej Rosji i Syberji. (Dokładnie opisują 
miejscowości, siłę oddziałów, wojskowe ich upo
sażenie i gospodarkę por. Pindela-Emisarski 
„Nasze bo je“ i płk. Bagiński: „Wojsko polskie na 
Wschodzie“). Bo gdzieby Polak nie formował 
legjonów! Niech mu tylko zagrają „Jeszcze Pol
ska nie zginęła", pójdzie za tym mazurkiem na 
koniec świata i walczyć będzie do ostatniej kropi 
krwi dla swej m atk i—Ojczyzny. Oddziały te, 
rozproszone—jednoczy major Czuma na rozkaz 
gen. Józefa Hallera.

Nasz oddział, naszący nazwę „Polski od 
dział strzelców w Semipałatyńsku“, na rozkaz 
mjr. Czumy oddał ochronę linji Barnaulskiej od 
działowi rosyjskiemu i we wrześniu 1918 wyruwww.cbw.pl
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Oficerowie polscy w świątyni japońskiej (Nagasaki 1920 r.)

szył w drogę do Bogurusłanu. W drodze jednak 
otrzymał rozkaz powrotu do Nowonikołajewska. 
W tym samym czasie, oddziały znajdujące się 
w Bogurusłanie, z powodu natarcia bolszewików, 
otrzymały rozkaz wyjazdu do Nowonikołajewska, 
które to miasto zostało przeznaczone na miejsce 
formowania się 5-tej Dywizji Syberyjskiej. O d 
dział, który wyjechał z Bogurusłanu, był 2-gim 
pułkiem, pierwszy pułk, był już na froncie, pod 
d-twem mjra Skorobohatego - Jakubowskiego. 
W Nowonikołajewsku oddział, w którym służy
łem, zaczął formować 3-ci pułk strzelców im. 
gen. Henryka]Dąbrowskiego.

Wśród ciężkich warunków, o głodzie i chło
dzie, tworzyła się armja ochotnicza, nie mając na 
kim się oprzeć, będąc na łasce wszystkich i ni
kogo. Ze wszystkich stron napływały grupy 
ochotników, składające się z jeńców austrjackich— 
Polaków, żołnierzy byłej armji rosyjskiej, Biało
rusinów, Litwinów. Pomimo złego ubrania, ży 
wienia i żołdu, panował duch wielki, ogromna 
solidarność i zrozumienie celu, aby nie jako nie
wolnicy, lecz jako wolni obywatele z bronią 
w ręku powrócić do kraju. Nastały później dobre 
czasy z przyjazdem misji, wysłanej przez gen. 
Hallera z Francji z mjrem Okuliczem na czele. 
Wszystkie pułki zostały zgromadzone w Nowo
nikołajewsku. Żyliśmy wtedy życiem garnizono- 
wem, marząc, by los pozwolił nam jaknajszybciej 
powrócić do kraju i walczyć o granice Polski 
z wrogami. Prawda, że tylko niejasne i niepewne 
wiadomości dochodziły nas z Ojczyzny, Ale 
czuło się, że przydali-byśmy się w Polsce. Jednak 
fatum legjonów i honor żołnierza polskiego trzy
mał nas na biało-zielonych przestrzeniach Sybiru, 
nie okazując jaśniejszej przyszłości.

Rozpoczęły się w tym czasie 
na całym obszarze Syberji pow sta
nia przeciw rządowi admirała Koł- 
czaka. Linje kolejowe zostały zagro
żone, zażądano wtedy od gen. J a 
nina, pełniącego rolę ojczyma armji 
polskiej, wysłania oddziałów pol
skich dla ochrony linji kolejowej 
oraz patrolowania okolic położo
nych wzdłuż magistrali. Pierwszym 
pułkiem, który wysłano, był pułk 3.

Z początkiem maja 1919 roku 
wyruszyły z Nowonikołajewska: 
1-szy i 2-gi baon na obsadzenie 
linji. 2-gi baon obsadził linję od 
stacji Tatarskoje, na koleji Omsk 
do stacji Stargorod. 1-szy od stacji 
Czik do Tatarskoje. Oddziały, wiel
kości plutonów i drużyn, zależnie 
od wielkości stacji, zajęły całą linję. 
Oprócz patrolowania miejscowości, 
oddalonych nieraz o kilkadziesiąt 
wiorst od toru kolejowego, nie było 
żadnych potyczek lub napadów. Do
piero w czerwcu, przyszły pierwsze 

wiadomości, że na Urmanie formują się oddzia
ły bolszewików, dążące ku torowi, by przerwać 
linję kolejową. Dla wstrzymania i rozbicia tych 
oddziałów, d-two wojsk polskich na Syberji 
rozkazało 2-mu baonowi 2 p. s. p. i 1 baonowi
3 p. s. p. uderzyć na te oddziały. Wyprawa 
skończyła się rozproszeniem band. Od tego cza
su rozpoczęły się ekspedycje karne, wyjeżdżające 
na kilka lub kilkanaście dni do wsi, oddalonych
o setki wiorst dla rozgromienia band, przeszkodze
nia łączeniu się ich, oraz uśmierzenia buntu. Wy
prawy odbywały się na wozach. Opis jednej 
z nich, w której brałem udział, podaję niżej.

D-ca 3-go pułku, ppłk. Kogutnicki, otrzymał 
13 lipca depeszę od por. Namysłowskiego, który 
donosił mu o zbliżaniu się do odcinka kolejowego, 
należącego do jego kompanji, uzbrojonych oddzia
łów. Por. Namysłowski, wyruszył przeciw nim, 
z jednym stoczył walkę, w której bandę rozgro
mił. Jednak w okolicy stacji Koczeniowo zebra
ły się nowe oddziały, które według wiadomości, 
danych przez rosyjski oddział wywiadowczy, mia
ły zamiar napaść na jego kompanję w Koczenio- 
wie i go rozbroić. Dla zapobieżenia wypadkom, 
mogącym pociągnąć za sobą nieprzewidziane 
skutki z powodu rozzuchwalenia się powstańców, 
d-ca pułku wezwał d-cę szkoły podoficerskiej 
i nas instruktorów i po odczytaniu telegramu, 
wydał rozkaz natychmiastowego wyjazdu szkoły 
podoficerskiej, do stacji Czik, będącej przedo
statnią przed Koczeniowem, gdzie mieliśmy się 
połączyć z komp. C. K. M. i plutonem konnych 
wywiadowców, wezwanych już telegraficznie zewww.cbw.pl
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stacji Barabińsk. Dalsze rozkazy 
mieliśmy otrzym ać na stacji Czik.

Na tejże stacji połączyliśm y 
się, z wyznaczonymi oddziałami.
D-ca pułku wydał rozkaz natychm ia
stow ego wyjazdu do st. Koczeniowo 
i wyruszenia stam tąd na południe, 
przepatrolowania wsi, a w razie 
istnienia we wsi rządu bolszew i
ckiego wydania przez wieś agitato
rów i komisarzy. W razie sprzeci
wu i stawiania oporu otoczyć wieś 
i zbuntowanych ukarać według praw 
wojennych.

Dnia 15 lipca 1919 r. przyby
liśmy do Koczeniowa i ruszyliśmy, 
mając w przedniej i bocznej straży 
oddział konnych wywiadowców. P od
czas drogi widzieliśmy na hory
zoncie jeźdźców, którzy co pewien 
czas znikali, to ukazywali się. Były 
to patrole nieprzyjacielskie wywia
dowcze, które obserwowały nasze 
ruchy i uwiadamiały, o tem swoje 
oddziały. U wejścia do wsi (nazwy już nie pa
miętam) nasz oddział konnych wywiadowców 
został zaskoczony ogniem. W ywiadowcy roz
winęli się natychm iast i podeszli z 3-ch stron 
pod wieś, z której nieprzyjaciel ustąpił, zosta
wiając jednego zabitego konia i jednego ciężko 
rannego. Ponieważ noc nadchodziła, nie patro
lowaliśmy wsi, zaciągnęliśm y tylko placówki, 
przyjm ując pozycję obronną. Przez tę noc p la
cówki i patrole zatrzym ały czterech uzbrojonych 
partyzantów. Z nastaniem  dnia przepatrolowaliśmy 
wieś, nie znajdując wroga.

M ieszkańcy byli uprzejmi i grzeczni. Badanie 
jednak przytrzym anych wykazało, że nasz oddział 
był ostrzeliwany przez placówkę ochraniającą ze
branie, na którem uchwalono urządzenie się wsi 
na prawach bolszewickich i pobór rocznika na 
partyzantkę. O dnaleźliśm y w lodowni magazyn 
broni, składający się z rosyjskich karabinów, m y
śliwskich strzelb i wideł przerebionych na piki 
i osadzonych na długich drągach. Dalsze bada
nia wykazały, że od dłuższego czasu odbyw ają się 
ćwiczenia bojowe i wszystkie wsie mają swój 
podział na kom panje, te są sform owane w bata- 
ljony, a na czele kilku baonów stoi plutonowy 
b. armji carskiej M iszygin. Nazwisko to zapa
miętałem z tego powodu że kilka razy urządza
łem na niego obławy i nie mogłem go schw y
tać. Miał on przy sobie oddział, składający się 
z 30—40 konnych partyzantów, dobrze uzbrojo
nych.

Otrzymawszy takie wiadomości, dla zm yle
nia przeciwnika udaliśmy się niby z powrotem 
do st. Koczeniowo. W połowie drogi objecha
liśmy leżące wsie, wokoło przez step, zdążając do 
wsi Czikman, leżącej około 45 wioist od linji ko- 
lewojej, w której to wsi miał mieć sztab swój

Liarjan (Mandżurja. Kwiecień 1920 r.). W świątyni Buddy

i przygotow yw ać zasadzkę M iszygni. Dnia 16 
lipca o godz. 4-ej popoł. stanęliśm y w przysiółku 
Czikmanowa, odległej od wsi Czikman o 8 wiorst. 
Zmęczenie koni i ludzi, bliski wieczór, wieś liczą
ca około 30,000 mieszkańców, w której, oprócz te 
go, miały być skoncentrow ane oddziały, zmusiły 
nasz oddział do zatrzymania się w przysiółku 
Czikmańskim i naradzenia się.

Przysiółek liczył nie więcej, jak 12 domów, 
wzdłuż jednej ulicy. Tabory zostawiliśmy przy 
sobie. W czasie wybierania m iejsca na nocleg 
i wystawiania placówek wywiadowca konny przy
wiózł m eldunek, że od strony Czikmanu posu
wają się oddziały piesze w sile kilkuset ludzi 
i oddział konny. W tym samym czasie od ubez
pieczeń bocznych nadeszły m eldunki o zbliżaniu 
się partyzantów.

Chwila była niecierpiąca zwłoki. Nie mie
liśmy żadnych połączeń z naszymi oddziałami, 
oddaleni od  nich o kilkadziesiąt wiorst i otocze
ni ze wszystkich stron, mając oddział liczący około 
60 ludzi i 3 c. k. m. utworzyć trzeba było forma
cję taką, któraby broniła nas ze wszystkich stron, 
a zarazem dała m ożność atakowania i rozbicia 
nieprzyjaciela. W tedy to przypom niał mi się szyk 
grecki, klinowy, który też przeprowadziłem, tw o
rząc z 3-ch plutonów trójkąt równoram ienny, m a
jący na swoich wierzchołkach c. k. m. Tak utwo
rzona formacja, mogła bronić się i posuwać na 
step. Środek trójkąta zajęły tabory z żyw no
ścią i amunicją, oraz oddział konnych wywia
dowców, tworzących rezerwę.

Po przejściu w wyżej wymienionej formacji 
kilku wiorst, zatrzymaliśmy się, widząc regularne 
posuwanie się oddziałów partyzanckich, otacza
jących nas pierścieniem, ze wszystkich stron. 
Przyjęliśmy pozycję zaczepno-odporną. Na rówwww.cbw.pl
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nym, rzadko porośniętym  stepie widać było jak 
na stole ruchy oddziałów, rozróżnić można było 
uzbrojenie: strzelby, karabiny, piki piechoty i ka- 
walerji, która manewrowała, nie zdradzając sw o
ich zamiarów. Nagle ruszyła na nas w najw ięk
szym pędzie koni. Dopuściliśmy ich na 600— 
700 m. i w tedy przywitaliśm y ich ogniem  kara
binu m aszynow ego. Karabin celnym i strzałami 
zmiótł kilkunastu ludzi, przeraził konie, które po- 
rozbiegały się. Rozpoczął się atak piechoty, re 
gularnie posuwającej się i ostrzeliwującej naszą 
linję. Przypuściw szy ich na 500 kroków, otw o
rzyliśmy ogień karabinów m aszynow ych i ruszyli 
naprzód. Posunięcie się nasze, jako też i kara
biny m aszynow e, których praw dopodobnie naj
więcej się obawiali, odebrało im odwagę i w p o 
płochu zaczęli uciekać.

Zaskoczyła nas noc ciemna, chmurna, na 
czystym  stepie. Nieprzyjaciel nie został rozbity— 
uciekł, lecz mógł użyć nocy na odw et, który 
łatwo byłby mu się udał z powodu ciemności 
i okolicy porośniętej krzakami. D okładnie nie

wiedzieliśmy, gdzie się znajdujem y i co robi n ie
przyjaciel. M eldunków nie m ożna było wysłać, 
bo wiedzieliśmy, że nikt ich nie doniesie. Każdy, 
kto się na tych wyprawach oddalił od oddziału, 
ginął straszną śm iercią i znajdow ano później ty l
ko trupa, nieludzko zm asakrowanego. Z niecier
pliwością oczekiwaliśm y ranka i nigdy, żadnem u 
z nas, noc nie wydawała się tak długa, jak w tedy.

Rano ruszyliśm y dalej, pod wieś, którą o to
czyliśmy i zajęli, po walce z oddziałem  pikinierów 
konnych i oddziałem  M iszygina, który doszczęt
nie został zniesiony. Cała wieś była pusta — 
jakby wymarła. Jedyn ie  pop pozostał. W szy
scy m ieszkańcy z całym majątkiem  ruchomym 
uciekli w stepy  i lasy.

Po przeprowadzeniu dochodzeń, które w y
kazały, że w walce brały udział oddziały z oko
licznych wsi, odjechaliśm y do st. Czułymskaja, 
skąd wyruszyliśm y po dwuch dniach na nową 
wyprawę.

T. U.

Grody, twierdze i zamki
Nie zmieniły się w swojej organizacji grody 

za czasów pierw szych następców  Bolesława Chro
brego i Śmiałego. W miarę czasu ulepszał się 
ich system  obronny, coraz częstsze spotykano 
zamki murowane, o wysokich wieżach bądź 
okrągłych bądź kwadratowych, o potężnej gru
bości murów— naogół jednak przeważają jeszcze 
w tym  okresie budowle drewniane.

O sady w ojskow e pow stają w grodach na 
stałe. Administruje grodem, utrzym uje w nim 
porządek, broni go, sądzi ludność grodzką i oko
liczną starosta, kasztelan lub burgrabia, głównie 
jednak kasztelan zwany tak z łacińska bo zamek, 
kościół, po łacinie „castelłum “, więc i takiego 
urzędnika zwać poczęto kasztelanem  a gród czę
sto kasztelanją.

Głównym  zadaniem  takiego urzędnika gro
dow ego było adm inistrowanie grodem  i poblizkim 
okręgiem —oraz obrona sam ego grodu jakoteż 
później dowództwo, gdy drużynę zastąpi pospo
lite ruszenie, nad rycerstwem , które, gdy wici ro- 
zeszle król po kraju, do grodów ściąga i tam 
pod dowództwo kasztelana się oddaje.

Sama obronna strona grodów powoli się 
zmienia i ulepsza, jednak dopiero zasadniczą 
zmianę zaprowadza kolonizacja niemiecka, później 
król Kazimierz Wielki, który „Polskę drewnianą 
zastał — a zostawił m urow aną“...

Jak już wiemy z poprzednich pogadanek 
kolonizację niem iecką poczęli ściągać najpierw 
książęta, klasztory, później zamożniejsi wojowie— 
rycerze w końcu 12 i początkach 13 wieku, 
w tym  celu aby zaludniać mało ludne dotąd ob-

w najdawniejszej Polsce
szary, aby obok zaludnienia wsi sprowadzić 
i do miast, do grodów ludność z zachodu, d o 
skonale w ładającą przeróżnem i rzemiosłami, tak 
mało w Polsce znanemi.

Pow stały więc now e grody — miasta i za
ludniły, zabudowały się stare. Ten ruch koloni- 
zacyjny był w tych czasach tak silny, ludność 
niem iecka z przeludnionych nadreńskich okolic 
tak tłum nie płynęła, że miasta w tym  czasie spra
wiają wrażenie m iast niemieckich, miast obcoję
zycznych zupełnie. Rzecz prosta, że taka silna 
kolonizacja, takie nagłe powiększenie ludności 
w dotychczasow ych grodach musiały wpłynąć 
i na ich system  obronny. Początkowo, gdy ksią
żęta dzielnicowi nie mieli środków na obwaro- 
wywanie miast, które z grodów po otrzymaniu 
przywilejów powstały, a koloniści nie kwapili się 
również do ich umacniania — obronność grodów 
upadła. Z czasem jednak, gdy  koloniści się za
domowili, gdy najazdy tatarskie coraz częściej 
zagonami swemi w padały do Polski, zaczęli się 
i m ieszczanie obwarowywać. W znoszą mury, 
grube drewniane palisady, kopią rowy ochronne, 
zasieki i schrony. Sama obrona też coraz bar
dziej spada na samych mieszkańców miast. Rap
tow nie przez kolonizacje powiększone miasta 
wym agają zwiększonej załogi do ich obrony, 
czego książę a naw et' król dać nie może, boć 
już stałego wojska prawie niema, gdy cała siła 
w ojenna składa się z pospolitego ruszenia. Mu
szą więc miasta same się bronić, m uszą sam e się 
obwarowywać.

Przykładów nie było im trzeba, boć przy-www.cbw.pl
CBW
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B a s z t a  z a m k o w a  w  L u b l i n i e

nosili z zachodu wzory owych „Ritterburgów“ 
warownych, a zresztą sąsiedni Krzyżacy dawali 
przykład jaknajlepszy, że mając warowne miasta 
w swym ręku, panuje się nad krajem.

Budują więc obwarowania sami mieszkańcy 
miast i sami muszą ich bronić. Organizacja obro
ny przychodzi im dość łatwo a to z następują
cych powodów. Koloniści, cała prawie ludność 
miast zajmowała się różnorodnemi rzemiosłami. 
Krawcy, szewcy, kupcy, płatnerze, którzy broń, 
miecze i tarcze kuli w stali, piekarze, stolarze 
i murarze— wszyscy ci rzemieślnicy tworzyli sw o
je cechy, bardzo surowe i dyscyplinowane, do 
których każdy rzemieślnik musiał należeć, gdyż 
w przeciwnym razie nie wolno mu było rzemio
słem swoim się zajmować.

Te to cechy przyjęły na sie
bie obronę miasta, w razie napadu 
nieprzyjaciół. Podzielono cały obręb 
murów, wałów miejskich na odcinki 
poszczególne, których cechy obo
wiązane były bronić. Tak to w Kra
kowie do dzisiejszego dnia mamy
4 wieże obronne wraz z murami.
Pierwszą Stolarską, którą snadź wraz 
z otaczającemi murami cech sto
larzy miał obowiązek bronić, drugą 
Florjańską, którą kuśnierze bronili 
i obok trzecia i czwarta którą cech 
pasamoników i cieśli obowiązany 
był bronić.

W ten sposób obwarowywały 
się miasta, w ten sposob i sami 
mieszkańcy za pomocą swoich ce

chów bronili grodów przed napadami nie
przyjaciół*

Niewiele jednak miast mogło wznosić takie 
fortyfikacje. Nieliczne tylko, bogate miasta wła
snym kosztem mogły wystawiać mury, przeważ
nie jeszcze w tych czasach spotykamy obwaro
wania drewniane. Zasadniczą zmianę zaprowa
dza dopiero Kazimierz Wielki. Wspaniały ten 
monarcha, zawierając przymierza z sąsiedniemi 
państwami cały swój wysiłek kieruje na rozbu
dowę, wewnętrzne wzmocnienie swego państwa. 
On, jak podanie mówi, chcąc po sobie Polskę 
murowaną zostawić, buduje wielkim kosztem cały 
szereg zamków, miasta opasuje murami obronne- 
mi, wzmacnia już zbudowane, buduje ogromne 
zamki, silne, potężne —wszystko w tym celu aby 
wzmocnić siłę swego państwa. To też z czasów 
panowania Kazimierza Wielkiego zostały po dziś 
dzień owe mury miejskie, baszty, wieże obronne, 
śpichrze murowane w Kazimierzu nad Wisłą 
i cały szereg kościołów i innych trwałych, mu
rowanych budowli. Od czasów panowania tego 
króla wzmocniły swe warowne mury wszystkie 
znaczniejsze miasta. £

Sam Król Kazimierz własnym kosztem w y
stawia około 43 murowanych zamków, aby wzmo
cnić obronę kraju, gdyż drewniane warownie 
wtenczas już nie wystarczały. W tym bowiem 
czasie zaczynają już być w używaniu t. zw. bom- 
bardy, coś nakształt dział, używane do burzenia 
murów za pomocą wielkich, spiżowych kul. By
ła to pierwsza broń palna używana wówczas przy 
zdobywaniu miast. Takich bombardów używa 
też i Kazimierz Wielki przy zdobywaniu Łucka 
i Włodzimierza.

Socha

Zamek w Czersku pod Warszawąwww.cbw.pl
CBW
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C O  S Ł Y C ‘H A Ć W R O S J I ?
— 7 Zdawna już zamierzałem opowiedzieć czy
telnikom „Żołnierza Polsk iego“ o tem  co się 
dzieje obecnie w Rosji, u tego wschodniego są
siada naszej O jczyzny.

Coraz regularniejsze są stosunki nasze z Ro
sją, coraz więcej ludzi stam tąd przyjeżdża do 
nas i od nas do Rosji wyjeżdża, więc łatwo już
0 prawdziwe i pew ne wiadomości.

Przedewszystkiem  Rosja Sowiecka utwierdziła 
u siebie rządy kom isarzy. Komisarze owi zagar
nęli władzę niepodzielnie i nikomu nie chcą 
ustąpić.

Lud rosyjski, chłopi i robotnicy, najzupeł
niej oddali się w niewolę tym  komisarzom, płacą 
im podatki na urzędy i wojsko, niewolniczo 
spełniają w szystkie rozporządzenia i nakazy.

Urzędnicy zaś i wojsko, zupełnie zależne od 
władzy rządu sowieckiego, są bodaj najliczniej
szą warstwą ludności, zupełnie zależnej od rządu. 
Rząd opłaca wojsko, żywi je i odziewa bardzo 
dobrze. Poprzedni rząd rosyjski przed wojną, 
nie dbał w tym  stopniu o żołnierza, w jakim 
dbają teraz o nich komisarze.

Żołnierz w Rosji jest na pierwszem  miejscu- 
On najlepiej jest żyw iony, choć inni jak nauczy
ciele a naw et profesorowie Uniwersytetu głodują 
podawnem u; żołnierz ma ubranie całe, a nieraz
1 buty całe, chociaż w Rosji, jak długa ona i sze
roka, ludność chodzi w starej podartej odzie
ży; żołnierz ma rynsztunek doborowy, zaku
piony za pieniądze złote, w Anglji i Niemczech.

Gdy obecnie święcono u nas rocznicę Wiel
kiego Zwycięstwa nad m oskiewską nawałą 
w sierpniu 1920 roku, w Rosji sowieckiej rów 
nież swoiście obchodzono ową rocznicę. We 
wszystkich oddziałach wojskowych nakazał ko 
misarz wojny, Trocki Bronstein, urządzić w ykła
dy o wojnie — polsko-rosyjskiej 1920 roku,
o przyczynach niepowodzenia rosyjskiego oręża 
w walce z Polakami, o wadach i zaletach ope
racyjnego planu, jednem  słowem  o dośw iadcze
niu krwawo opłaconem  w wojnie z Polakami.

Tu należy podkreślić, że oficerowie którzy 
pogadanki owe przeprowadzali, przedewszystkiem  
kładli nacisk na to, że wojna z Polską, była woj
ną narodu rosyjskiego z Polską, że w wojskach, 
które ruszyły z pod Kijowa i Borysowa, brali 
udział dowódcy b. carskiej armji, że nie ty l
ko zwolennicy rządów komisarzy, owych rządów 
jak to u nas jeszcze ciągle się nazywa — bo l
szewickich w Rosji, szli ostatnio na bój z Polską, 
ale iż cała ludność, wszystkie jej warstwy chciały 
Polskę zwyciężyć, że była to Narodowa wojna
o chwałę i panow anie Wielkiej Rosyjskiej O j
czyzny nad zbuntowaną Polską panów i szlach
ciców.

W ładze rosyjskie, tak wojskowe jak cywil
ne, starają się wpoić to  przekonanie w ludność, 
a zwłaszcza w wojsko, że Polska musi Rosji p o d 
legać, że jest jej zbuntow aną cząstką, że prędzej 
czy później do Rosji powróci.

Z tego przekonania płyną te niesłychane 
trudności, jakie napotyka nasz Rząd przy w yko
nywaniu traktatu pokojow ego, na m ocy którego 
M oskale m ają nam zwrócić zagrabione archiwa 
i zbiory naukowe oraz arcydzieła sztuki. M o
skiewscy komisarze twierdzą, że nie m ogą odna
leźć w ym ienionych rzeczy, że zresztą biblioteki 
i archiwa polskie zdawna już do Rosji należą 
i zwrot ich jest niesprawiedliwością.

Żołnierz polski powinien sobie dokładnie 
zdać sprawę z tego, że obecni władcy Rosji, są 
dla nas, dla naszego bytu niepodległego, dla naszej 
Ojczyzny odrodzonej, której wolności broniliśmy,
o wiele niebezpieczniejsi od daw nych „bolsze
w ików “ i „kom unistów “ z roku 1918 i 1919-ego.

Są prawie tak niebezpieczni, jak władcy 
carskiej Rosji, jak owi Iwani, Michaiły, a zwła
szcza Piotr, Katarzyna, Paweł, Aleksander I i Mi
kołaje, którym  dziadowie i ojcowie nasi zawdzię
czali 125 letnią straszną niewolę.

* *
*

Naród Rosyjski pod rządami 5 letnimi ko
misarzy zaczyna znów marzyć o podbojach,
o rozbiorach Polski. Już skończył obecny rząd 
rosyjski z głoszoną uprzednio przez „bolszewi
ków “ autonom ją poszczególnych krajów i narodo
wości.

Niema już sowieckiej Ukrainy, Gruzji, Ba- 
szkirji. —  Jest znowu jedna, niepodzielna Rosja.

Taką uchwałę przeprowadzili ostatnio ko
misarze rosyjscy na swoim zjeździe. A skoro 
niema juz „w olności“ narodów, to oczywiście 
należy najbliższy Rosji naró^ — Polski wcielić 
do państw a rosyjskiego.

Na to potrzebna armja liczna i posłuszna, 
a przedew szystkiem  potrzebna jest daleko idąca 
działalność szpiegowska i destrukcyjna w samej 
Polsce prowadzona.

I oto zaroiła się Polska, zwłaszcza jej Kre
sy wschodnie od agentów  moskiewskich. M a
nią żołnierzy naszych, starają się agitacją prze
wrotną zniweczyć zaufanie żołnierza do oficera, 
poczęstunkiem , pieniędzmi, a gdzie nic to nie 
skutkuje nawet przez kobiety-kochanki. Zarzu
cają sieci na łatwowiernych, wciągając ich do 
roboty ohydnej, szpiegowskiej i zbrodniczej.

Niedawno udało się wykryć całą organiza
cję szpiegów moskiewskich, która zamierzała urzą
dzić zamachy na kolejowe m osty i całe pociągi. 
To znów w niektórych garnizonach moskiewscywww.cbw.pl
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zbrodniarze zamierzali wsypać do kotłów z je 
dzeniem  dla żołnierzy truciznę.

* *
*

W głębi Rosji tym czasem  rząd komisarzy 
stara się nawet pojednać z popam i dawnej car
skiej cerkwi prawosławnej. Księdza katolickiego— 
Budkiewicza zamordował skrytobójczo, swojego 
zaś patrjarchę prawosławnego, Tichona, potrafili 
komisarze przekonać i nawrócić. Starzec sto ją
cy nad grobem, ów Tichon, podpisał komisarzom 
cyrograf, że już nigdy nie będzie im się sprze
ciwiał, a naw et modlić się za nich będzie.'

I oto widzimy, że naw et popi prawosławni 
w Rosji m odlą się dziś za żyda — Trockiego, 
za owych komisarzy niby żydowskich a w rze

czywistości Rosjan z urodzenia i krwi. Tak oto 
do wszystkich Rosjan komisarze znaleźli drogę.

* *
*

W granicach naszej Rzeczypospolitej żyje 
sporo prawosławnych, którzy są prawdziwymi o by
watelami państw a naszego, pełnią służbę w w oj
sku, są na urzędach i w szkołach. W iemy, iż 
obietnice judaszow skie kom isarzy z M oskwy 
i Petersburga nie otum anią prawosławnych z P o l
ski, wiemy że ukochali oni wspólną Ojczyznę 
Polskę, w której opiekę, pracę i obronę przed 
satrapami M oskwy i Petersburga znaleźli.

Bo u nas w Polsce, każdy obywatel ma 
swe prawa nienaruszalne. Ale musi też wzglę
dem Polski wypełniać sprawiedliwie obowiązki 
syna i obywatela.

M. Dąbrowski

POD ZIELONYM JAWOREM
(Z motywów mazurskich)

POD ZIELONYM JAWOREM 

SIEDZI DZIEWCZĘ WIECZOREM.

IDZIE ŻOŁNIERZ MŁODZIUSI:

— DAJ, DZIEWCZYNO, G ĘB U SI! —

ONA NIBY NIE CHCIAŁA,

ALE PROSIŁ, WIĘC DAŁA.

RAZ MU DAŁA WSZYSTKIEGO,

ŻE TO MOŻE CO ZŁEGO.

— M OJE DZIEWCZĘ, CO CI TO? 

CHYBAŚ GŁUPIA, KOBIETO!

WSZAK CAŁUJESZ SWOJAKA,

NIE ŻADNEGO PLU DRAKA !

CO SIĘ PYTAĆ TATUSIA,

KI EJ SŁODZIUTKA GĘBUSIA!

BĘDZIESZ MI JE J ŻAŁOWAĆ ?

A DLA KOGO CHCESZ CHOWAĆ ?

JAK ZAGADAŁ DO SŁUCHU,

TAK JĄ SPARŁO NA DUCHU.

RAZ MU DAŁA I W IĘ C E J:

CHYBA Z DZIESIĘĆ TYSIĘCY.

Antoni Bogusławski

www.cbw.pl
CBW
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D u n a 'j e c

P I E N I N Y  1 D U N A J E C
Niewielu z was, chłopcy, słyszało cośkol

wiek o Pieninach i Dunajcu. O Dunajcu może 
więcej słyszało, niejeden go może i widział, gdyż 
Dunajec, długa, kręta, śliczna górska rzeka przez

Przełom Dunajca

wiele powiatów Zachodniej Małopolski płynie 
i wiele nad nim wsi i miast jest położonych, stąd 
żołnierze, ze stron tamtych pochodzący, znają d o 
brze jego zielone, bystre, spienione fale.

O Pieninach mało kto wie z was. 
Chyba, że który pochodzi ze Szczawnicy, 
był może do sanatorjum imienia gen. 
Galicy przydzielony, albo mieszkał w „cy
wilu“ gdzieś tam w pobliżu w Krościenku, 
czy Sromowcach, w dziedzicy czy Szlach
to wej.

Cóż to są te Pieniny? Jak widzicie 
z tych fotografij, są to góry. Białe wapien
ne, pionowo, wprost z nad Dunajca się 
podnoszące, smukłymi świerkami porosłe, 
w niebo strzelające swemi skalistemi ścia
nami.

Gór w Polsce jest sporo. Mamy 
w Kieleckiem, w dawnej Kongresówce, Góry 
Świętokrzyskie, ze szczytem Łysą Górą 
i klasztorem Ś-go Krzyża, mamy na połud
niowej granicy ciągnący się łańcuch Karpat, 
dawniej od Węgier dzisiaj od Czech i odwww.cbw.pl

CBW
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D u n a j e c

Rumunji nas odgraniczający, wielki, szeroki 
łańcuch lesistych Karpat. A w tych Karpatach 
mamy znów różne pasma gór, mniejszych
i większych, skalistych i lesistych, groźnych, po
nurych lub też łagodnie, wesoło z dolin się pod
noszących. Mamy więc na tej południowej gra
nicy groźny, potężny łańcuch Tatr, o których po 
gwarzymy kiedy, Tatr, gór skalistych, twardych, 
granitowych, szumnie wznoszących swój nieprze
byty  wał. Mamy znów Beskid Zachodni, który 
się na rozliczne pasma górskie dzieli: na Beskid 
Sandecki, koło N. Sącza w dolinie Dunajca i P o 
pradu, na Górce, pasmo Babiogórskie, Wiślańskie,
Pilszczańskie. Wśród tych to Beskidzkich, Kar
packich gór największą sławą się cieszą Tatry
i Pieniny.

O Tatrach, jak już wspominałem następnym 
razem będę pisał—teraz kilka słów napiszę o P ie
ninach i o Dunajcu.

Nie są to zwykłe góry, te Pieniny. Naj
większą w nich piękność przedstawia to, że wśród 
tych to Pienin płynie zielony Dunajec. A płynie 
on tak, wije się i kręci, szumi, pieni się wśród 
wysokich ścian tych skał, że wygląda jak by on 
kiedyś w zamierzchłych czasach wprost przebił 
się przez te góry, jakby się wgryzał w nie, bił 
w nie i uderzał, aż wkońcu wielką bramę — .Sokolica* w Pieninach
www.cbw.pl
CBW
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dolinę sobie utorował. Na tych zdjęciach widać 
jasno, że nie płynie Dunajec żadną szeroką do 
liną, że nie ma brzegów rozlewnych i zielonych 
łąk po obu stronach a wprost z jednej i drugiej 
strony uderza o ściany pionowych skał, że wije 
się między niemi jak w ciasnym korytarzu. Dla
tego też Pieniny i Dunajec tak wielką ilość lu
dzi ku sobie ściąga, zadziwia uczonych i każde
go kto na tę szarpaninę gór, skał z wodą spoglą
da, zadziwia jak to się stało, że przez 
takie góry przebiła się rzeka, jak to natura urzą
dziła, że Dunajec wbił się między Pieniny, kiedy 
je mógł ominąć, płynąc po żyznych dolinach tuż 
obok a nie przebijać się przez zbity blok skał?...

Uczeni tłumaczą to w sposób następujący. 
Niegdyś, za czasów, których nikt zapamiętać nie 
mógł, bo tylko zwierz się włóczył po dzisiejszej 
Polsce, w tych to odległych czasach całe P od
hale, to jest część podgórza Karpackiego musiało 
leżeć o wiele wyżej niż dzisiaj. Płynął wte
dy Dunajec po dolinach szerokich, swobodnie 
a wesoło. Z czasem jednak całe Podhale obni
żać się poczynało a z nim i Dunajec, który na
trafiał pod sobą na owe dzisiejsze Pieniny. Zo
rywał więc sobie powoli drogę, szorował, toro
wał, aż kiedy po dziesiątkach tysięcy lat zawi
tał tu człowiek ujrzał, jak fale Dunajca wiły się 
już w skrętach rozlicznych wśród nagich skał

Pienińskich, wśród których pieniła się rzeka, od 
czego nazwa Pienin ma się wywodzić.

Tak więc, przez prace tysiącleci przeorał so 
bie Dunajec dzisiejszą drogę. A jest ona cza- 
rowna, przedziwnie piękna. Całe Pieniny, to 
grupa niewielka skał, ostrych rzeczy i ścian, wśród 
krórych w szalonych zakrętów wije się Dnnajec. 
Szerokość tych skał od Szczawnicy do Czer
wonego Klasztoru wynosi zaledwie 2 kim.
1 400 metr., a rzeka na tej przestrzeni tax w je 
się i zakręca, tak zawraca to w tę to w inną 
stronę, że na tej przestrzeni 2.4 kim. Dunajec 
ma bieg 3£ razy dłuższy, czyli na przestrzeni
2 kim. i 400 metrów robi przeszło 9 kilometrów...

To też trudno się początkowo zorjentować 
w tych zakrętach. Zdaje się, że tych skał, 
turni jest wiele więcej, a tymczasem niejedno
krotnie jest to ta sama skała, którą tylko z in
nej strony Dunajec falami swemi obmywa.

Najwyższym szczytem Pienin są „Trzy Ko
rony“, niewysokie, małe w porównaniu do Tatr, 
bo ich wysokość nad poziom morza wynosi za
ledwie 982 m. gdy tymczasem taki Gierłach, król 
tatrzański, ma wysokość 2663. A mimo to wi
dok z tych Trzech Koron j.-*.st najpiękniejszy ze 
wszystkich widoków górskich w Polsce, bo ska
ły tu wznoszą się 500 m. wprost, gładką, nagą
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ścianą od Dunajca, tworząc wspaniałą, potw orną 
przepaść.

Cudowne są te Pieniny. To też każdy z żoł
nierzy, który czy to  służbę pełni w Sączu N o
w y m — czy Starym, w Nowym Targu, czy gdzie 
w pobliżu winien się koniecznie tam w espół z ko 

legami wybrać i poznać ten kraj— a gdyby m ie
szkał przypadkiem  na Podhalu i w „cyw ilu“ się 
znalazł— nie powinien grzeszyć —a ruszyć czem- 
prędzej do Krościenka i Szczawnicy by owo cu
do Dunajca, ową perłę polską, polskie Pieniny 
poznać. W . L.

7> D Z
— Jest farba, znalazłem na życie. Sielnie 

farbuje, dalej jak milę nie ujdzie, będzie musiał 
przysiąść. Dobrze mu wielmożny nacelnik do- 
godziuł—mówiąc to pokazał skrwawione źdźbło 
trawy.

Rewizor, którego strapiła nieco uwaga po- 
lowego, nabrał teraz zupełnej pew ności sie
bie, sięgnął do kieszeni, w ydobył zamszowy 
woreczek i zanurzył w nim grube palce.

—  Maładiecl masz rubla i słuchaj, pan ga- 
jowyj, idź zaraz po tropach szukać dzika. Jak 
go znajdziesz, dostaniesz odem nie całe trzy ruble.

W tej chwili m iędzy grom adkę zdziwioną 
hojnością rewizora w szedł pułkownik:

— Co to za rozkazy? Stać na miejscu! 
Sprawa musi być dokładnie zbadana, świadkowie 
będą wysłuchani, a kto opuścił stanowisko i w y
płoszył zwierza, ten zostanie przykładnie ukarany.

Iwan Gilarjewicz znów się poważnie zanie
pokoił. Z trudem  zdobyte pozory opinji odw aż
nego Strzelca przepadną, jeśli na jaw wyjdzie jego 
ucieczka. Dzięki rygorowi łowieckiemu pana 
Romualda zostanie ośm ieszony wobec tłumu on— 
carski czynownik w mundurzel Krew mu na- 
biegła jeszcze obficiej do głowy.

— Niechaj spróbuje pom yślał Stakanczyk 
i spojrzał z nienawiścią na pułkownika — uż ja 
podsolę jem u za wszystkie czasy i za wszystkie 
ichnie polskie intrygi!

Burza wisiała na włosku.
Szczęściem groźną sytuację zauważył dzie

dzic i postanowił całą sprawę odrazu zlikwido
wać. Poprosił więc pana Romualda na chwilę 
poufnej rozmowy, w czasie której pułkownik 
z początku żywo wymachiwał ręką, jak gdyby 
chłostał kogoś leżącego na ziemi, lecz po 
chwili dał się widocznie przekonać, wrócił b o 
wiem do grom adki już udobruchany i oświad
czył rozkazująco:

— Polow anie zostaje narazie przerwane. 
Gajowy z polowym pójdą tropić dzika i dadzą 
mi znać, gdy go znajdą, chłopcy z naganki 
zjedzą przywiezione zakąski i wrócą do swej 
pracy pod dowództwo karbowego. Nas m yśli
wych zaś, choć pokpiliśm y sprawę dziedzic prosi 
do siebie na obiadek.

W drodze powrotnej nastrój między m yśli
wymi panow ał nieco przygnębiony z powodu

I K
nieudanego polowania, przy obiedzie zato od 
mienił się zasadniczo. W szyscy, nie wyłączając 
pułkownika, poczęli traktować całą aferę jako 
krotochwilę i pokpiwać nieco z rewizora. Sta
kanczyk kręcił się jak żuk na szpilce, twierdził 
wciąż, że dzik od jego strzałów jest poważnie 
ranny, udawał zucha, kłamał i wykręcał się jak 
mógł, wreszcie doczekaw szy ostatniego dania 
oświadczył towarzystwu, źe czuje się znużony 
polowaniem  i idzie na w ypoczynek do akcyznych 
pokoi. Tam zaniesiono mu również zwykły 
„stakanczyk czaju“ z nieodzow ną butelką spirytusu.

Po wyjściu rewizora przy czarnej kawie 
języki się rozwiązały na dobre. Opowiadano 
szczegóły o strachu rewizora, o ucieczce i kano
nadzie nie tyle do głowy dzika, ile do jego 
szynek. Pokpiw ano również i z farby znalezio
nej na trawach przez Wrzoska.

Naraz „czarną kaw ę“ przerwał niespodziany 
epizod. W szedł służący i zameldował, że jakiś 
Niemiec chce koniecznie widzieć się zaraz z pa
nem  gorzelanym.

— Masz ci djable kaftan! Mało nam Moskal 
krwi napsuł, teraz znów Niemca licho przyniosło!

Pułkownik wyszedł i po chwili wrócił bardzo 
ożywiony.

— No i co panowie powiecie, jeśli Stakan
czyk będzie miał rację? Dzik rzeczywiście jest 
postrzelony, panie dzieju. O tropił go gajowy aż 
na niemieckich kolonjach i przysłał konnego
0 pomoc.

Wiadomość ta zelektryzowała towarzystw o, 
poderwano się od stołu i nim pół godziny upły
nęło, już grc-madka myśliwych ruszyła w stronę 
kolonji drabiniastym  półtorakiem, zaprzężonym  
w czwórkę dobrych fornalskich koni. Do pom ocy 
w osaczaniu zwierza zabrano na wóz Zagraja
1 trzy inne najdzielniejsze kundysy.

Poczet udających się na wyprawę strzelców 
zmalał: należeli do niej tylko pan Romuald, 
dwóch praktykantów, Uchański i ogrodnik. Inni 
pozostali bądź dla zajęć gospodarczych, bądź 
dlatego, że liczbę strzelców uznano za w ystar
czającą.

Stakanczyka nikt nie zawiadamiał o wzno- 
wionem polowaniu, to też siedział zgnębiony 
w swoim akcyznym  pokoju, przetrawiał dotkliwe 
wrażenia i popijał herbatę przezroczystą od alko
holu. Wreszcie wylał resztę spirytusu do szklan
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ki, wychylił ją do dna, podniósł się z krzesła, 
kopnął go nogą i wyrzucił z głębi rosyjskiej duszy:

—  Na eto wsio m nie— naplew at’!
Poczem rozwalił się na łóżku, a za chwilę

słychać było już tylko głośne chrapanie.

IV

Fornalka z gronem  myśliwych pędziła w y
ciągniętym  kłusem  ku niemieckim kolonjom. 
Luśnie i łańcuchy pobrzękiwały na nierównej dro
dze, obręcze krzesały iskry z potrącanych kam ie
ni, z pod kół zaś w yrywał się obłok kurzu i go
nił za wozem swym  kołtuniastym  tułowiem, a wy
dłużony ogon kładł leniwie z powrotem  na 
drodze.

Na słomie rzuconej w drabiny leżeli ludzie 
i psy. Miękko im było, ciepło i beztrosko. Psy 
wywiesiły długie różowe języki, ziajały prędko, 
niekiedy zadzierały ciekawie nosy wietrząc po l
ne zapachy i zdradzały ochotę do porzucenia 
sztucznej lokom ocji. Strzelcy zato rozkoszowali 
się w słońcu i słomie. Nie jeden  wyciągnąwszy 
się obok strzelby chrapać już poczynał, lecz puł
kownik budził ich zaraz ze słodkiej drzemki i pe
rorował.

— Niech was kule biją —  chcecie rozleni
wiać ciało i ducha spaniem  podczas białego dniał 
To jest sybarytyzm  niegodny człowieka czynu. 
Do góry uszy! W stonę wrogów jedziem y, bo 
przecie Niemiec gorszy dzika: jeden  niszczy pło
dy  ziemi, a drugi w ycygania lub wydziera nam 
sam ą ziemię, w czem M oskal bezm yślnie mu po
maga. Nasz chłop musi chleba w Ameryce, pa
nie dzieju, szukać, kiedy Szwab na kolonjach się 
dorabia i szańce kultury niemieckiej na naszej 
ziemi sypie, aby nas potem  takie bestje bismar- 
kowskie syny, m ogły łatwiej za gardło ścisnąć. 
Nie ich doczekaniel Da Bóg, że tego lisa z wil
czymi kłami co pośrodku Europy leży, a łeb i pa
zury w Prusach nad naszym  karkiem trzyma, 
jeszcze my na obróżkę weźnieml Są co prawda 
i m iędzy nimi katolicy i tacy ludzie, którzy już 
zrozumieli, że to w styd do tej nacji sam olubnej 
należyć. Opow iadał mi niedaw na ksiądz z Ma-

luszyna jak do wielkanocnej spowiedzi przyszedł 
taki kolonista, klęka przy konfesjonale i stosow 
nie do nauk księdza chce najpierw śm iertelne grze
chy z sum ienia zwalić.

— Czem żeś Pana Boga obraził? —  pyta 
ksiądz.

—  Jestem  Niemiec...
— Hm —  taak! To bardzo brzydka rzecz 

Bogu i ludziom nie miła — powiada ksiądz — 
trzeba mój bracie cnotliwem  życiem tę wadę na
prawiać. Mów dalej czem eś jeszcze Pana Boga 
obraził...

Pan Romuald przewidywał, że Niemcy 
z grzeczności zawiadom ienia nie przysłali i pew 
nie zechcą coś zarobić na tem  polowaniu. Tak 
się też stało. Zaledwie skręcono na ich grunta 
gdy przy drodze pokazała się grom ada koloni
stów z fajami w zębach. M łodzież jadąca na 
wozie miała chęć rozpędzić Szwabów kolbami 
i dzika szukać jak swego, ale pułkownik sprze
ciwił się wojowniczym  zapałom . Zaczęło się więc 
paktow anie z wozu i targi. Niem cy żądali za 
prawo polowania trzydzieści beczek wywaru z go 
rzelni, pan Romuald dawał im tylko dziesięć. Od 
tej cyfry stopniow o jedna strona opuszczała po 
dwie beczki druga dodaw ała po jednej, targ się 
przeciągał — myśliwi niecierpliwili. Skończono- 
by pew nie »krakowskim targ iem “ gdyby nie 
W rzosek, który zdyszany i spocony zjawił się 
niespodzianie przy wozie— szepnął coś panu Ro
mualdowi i wgramolił na słom ę do strzelców.

— Za dużo, panie dzieju, żądacie. Najlepiej 
będzie jak sami panow ie zapolujecie na dzika 
w swoich kolonjach. Będziecie mieli szpek, sło
ninę i szczecinę, kiszki do w ypchania grochem, 
a może przy tem  i dodatkow ych którem u z was 
dzik nieco wytoczy — słowem  zarobicie na tem 
geszefcie. Nam zaś interes ten  się nie opłaci. 
R ezygnujem y z polow ania na waszych gruntach. 
No W alenty, rżnij z pow rotem  —  jazda!

Fornal trzasnął z bata zawrócił szerokim ko
łem  i wóz potoczył się wartko w stronę luba- 
radzkich obszarów.

(d. n.) Jan Szczepkowski

Kronika wojskowa
Krzyże W alecznych do odebrania
W Gabinecie ministra spraw wojskowych są do 

odebrania Krzyże Walecznych wraz z legitymacjami dla 
niżej wymienionych.

Odznaczeni w zględnie rodziny nieżyjących zgłaszać 
się mogą po odbiór osobiście między godz. 11, a 12 
codziennie oprócz dni świątecznych lub pisemnie.

Plut. Kleben Edward, szer. Kleczewski Józef, szer. 
Kleszko Władysław, szer. Klejst Wacław, sierż. Kleman- 
siewicz Józef, sekc. Klich Antoni, sierż. Klimczak Kazi
mierz, st. strz. Klimczak Władysław, szer. Klimek Adam,

st. wachm. Klimkiewicz Edward Rafael, pułk. Klimowicz 
Juljan, leg. Kloc Stanisław, por. Klocek Eugenjusz, st. 
leg. Kłosowski Stanisław, st. szer. Klucha Jan, szer. Klu- 
chowicz Józef, sierż. Klukowski Franciszek, plut. Klusz
czyński Roman, szer. Kłeczek Jan, saper Kłepa Jan, szer. 
Kłos Jan, kpr. Kłosowski Stefan, kpr. Kmjeciński Józef, 
kpr. Knakiewicz Ignacy, szer. Knało Aleksander, sierż. 
Knapczyk Antoni, plut. Knapczyk Konstanty, leg. Kniżatko 
Edward, st. szer. Knych Władysław, kpr. Kobielski Zyg
munt, kpr. Kobuś Józef, st. leg. Kobyłecki Alojzy, szer. 
Kocharzewski Janusz, kpr. Kocon Piotr, st. saper Kaczap- 
ski Wiktor, kpt. Koczorowski Kazimierz, st. strz. Kogu- 
towicz Leon, st. żołn. Kohan Ludwik, por. lek. Kohn Leon, 
leg . Koiecki Wilhelm, kpr. Kokoszka Władysław, szer. 
Kokow Ibrachim, kpr. Koliński Hieronim, mjr. lek. Kolisko 
Tadeusz, plut. ś. p. Kolman Józef, szer. Kołasz Antoni,www.cbw.pl
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ppor. ś. p. Kołaczkowski Leon, wachm. Kołakowski Sta
nisław, kapt. Kołodziej Antoni, leg. Kołodziej Franciszek, 
st. szer. Kołodziej Jan, ś. p. leg. Kołodziejczyk Jan, kapr. 
Kołodziejczyk Stanisław, san. Kołowska Helena, st. szer. 
Kołtun Adam saper Konba Józef, kpr. Komendera Józef, 
szer. Komierowski Juljan, ppor. Komorowski Teodor, wachm. 
Konarski Wacław, por. Konasiewicz Stanisław, sierż. Końca 
Aleksander, szer. Kondera Mieczysław, szer. Kondratowicz 
Stanisław, szer. Konieczny Antoni, szer. Koniuszeski Sta
nisław, plut. Konopka Stanisław, kpr. Koński Marceli, 
sierż. szt. Konior Karol, por. Kopaczyński Tadeusz, szer. 
Kopczyński Michał, ppor. Kopeć Stanisław, ułan Koperek 
Antoni, sierż. Koperski Zygmunt, sierż. Koprowski Mie
czysław.

T urn iej o rk iestr wojskowych 
o m istrzostwo W. P.

Od trzech dni rozbrzmiewała Warszawa dźwięka
mi 10 orkierstr wojskowych, przybyłych ze wszystkich  
D. O K. na ostateczną rozgrywkę pierwszych dorocznych 
zawodów o mistrzostwo W. P.

Orkiestry grały na w yspie wśród ruin dawnego te
atrzyku stanisławowskiego.

Przez pierwsze półtorej godziny koncertowały or
kiestry poczem rozpoczęły się zbiorowe popisy połączo
nych zespołów w sile około 150 muzyków.

Po dwóch punktach tej części programu zjawił się 
na scenie Sąd konkursowy w komplecie i przemówił gen. 
Wróblewski, podkreślając, że jest to dzień polskiej mu
zyki wojskowej, który kończy zbiorowy wysiłek w szyst
kich naszych orkiestr, ubiegających się o mistrzostwo 
za najlepsze odtworzenie muzyki najlepszego jej gatunku.

Sąd przyznał pierwszą i jedyną nagrodę orkiestrze 
20-go pułku piechoty z Krakowa, która uzyskała najwięk
szą ilość punktów za bardzo staranne wykonanie, czystość 
tonu i w ysoce artystyczny dobór repertuaru (Żeleńskiego: 
Uwertura ,W  Tatrach* i Wagnera „Pochód na Wartburg* 
z op. Tannhauser).

Kapelmistrz X r. Juliusz Szreyer otrzymał batutę ho
norową — zwycięska zaś orkiestra buławę tambour-majo- 
ra, jako nagrodę przechodnią, którą musi przez 3 lata 
z rzędu na tym konkursie obronić przez zdobycie mistrzo
stwa, jeśli chce ją zatrzymać na własność. Oen. Wróblew
ski życzył orkiestrze 20 pułku, by jej się to udało — 
innym zaś orkiestrom, by w  szlachetnem współzawodnict
w ie nie dały jej wydrzeć.

Pozatem orkiestra 20 p. p. otrzymała 4 fanfary — 
dar warszawskiej firmy Glier.

Podziękowaniem dla tej firmy i sądu konkursowego 
zakończył gen. Wróblewski swe przemówienie, poczem  
wręczył kapelmistrzowi Szreyerowi dwa dyplomy hono
rowe, z których pierwszy brzmi następująco:

Ju ljustow i Sereyerowi 
Kapelmistrzowi mistrzowskiej orkiestry na zawodach 

orkiestr wojskowych w roku ip zj.
Następują podpisy Ministra Spraw Wojskowych  

i wszystkich członków Jury. ‘Treść drugiego dyplomu:
Dyplom mistrzostwa na rok 192) .

Zwycięska orkiestra na I  dorocznym konkursie 
• rkiestr wojskowych o mistrzostwo W. P. w W arsza
wie należała w roku 1923 do 20 pp. ziemi Krakowskiej.

Te same podpisy u dołu—a góry zaś: M. S. Wojsk. 
Dep. 1 Piech, i data.

Pieśni niepolskie śpiewane przez wojsko
Wzmożony napływ rekrutów narodowości niepol

skiej wytwarza obecnie mieszany skład narodowościowy 
w oddziałach, powodując jednocześnie konieczność załat
wienia w  związku z tem ważnej sprawy śpiewania w od
działach pieśni niepolskich.

Kwestję tę — jak dowiadujemy się Pan Minister 
polecił uregulować w sposób następujący:

W czasie marszu, ze względu na oficjalny chara
kter wojska, występującego w szyku zwartym, winni żo ł
nierze śpiewać jedynie pieśni polskie — natomiast w  ko
szarach, poza służbą i w ogóle w czasie odpoczynku można 
zezwalać również na śpiewanie pieśni niepolskich, zwra
cając jednakże przytem baczną uwagę na tekst pieśni 
śpiewanych.

Noszenie żetonów  konkursow ych
Ponieważ na w iększości zorganizowanych na mocy 

rozkazu Pana Ministra (Dz. Rozk. 22— 23 poz. 305) kon
kursów, rozdawano jako nagrody dla muzyków zwycięskich  
orkiestr metalowe żetony, Dep. I M. S. Wojsk, rozporzą
dzeniem ,L. 113[54 Ref. muz. wyjaśnił, że stanowią one 
jedynie odznakę pamiątkową, której na mundurze nosić 
nie w olno. (D. O. K- V—98).

Pośm iertne po zm arłych  wojskowych
Rada Ministrów jeszcze w  dniu 24 maja 1923 r. 

wydała następujące rozporządzenie w  sprawie wypłaty 
pośmiertnego po zmarłych wojskowych, które obecnie ma 
być ogłoszone w  Dzienniku Rozkazów Nr. 32:

„Na zasadzie art. 62 tymcz. ust z dnia 29 paździer
nika 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych (Dz. U.R.P. 
Nr. 106, poz. 699) zarządza się, co następuje:

§ 1. W razie śmierci oficera (równorzędnego), cho
rążego i szeregowego zawodowego wypłaca się pośmiert
ne w  wysokości trzym iesięcznego pełnego uposażenia, 
pobieranego ostatnio przez zmarłego. Przepis ten doty
czy wypadków śmierci, zaszłych po dniu 1 stycznia 1923 r.

§ 2. W szelkie postanowienia sprzeczne z niniej- 
szem rozporządzeniem tracą moc obowiązującą.

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powie
rza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu.

§ 4. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1-go 
stycznia 1823 r.

Prezes Rady Ministrów (—) Sikorski.
Min. Spraw Wojsk. (—) Sosnkowski.

Minister Skarbu (—) Grabski.
W wykonaniu tego rozporządzenia M.S.Wojsk po

leca zarachować od dn. 1 lipca 1922 r. wypłacone zalicz
kowo kwoty tytułem odprawy pośmiertnej, w myśl rozp. 
M.S.Wojsk. Vil Int. L 92516/W.Up. z dnia 17.11 1922 r.

Wobec tego, że rozporządzenie pow yższe zgodnie 
z § 4 obowiązuje od dnia 1 stycznia rb. wszelkie ewen
tualne pretensje o wypłacenie odprawy pośmiertnej w w y
sokości trzym iesięcznego pełnego ostatnio otrzymanego 
uposażenia z przed I stycznia rb. nie mogą być uw zglę
dnione.

Odprawa demobilizacyjna dla podoficerów 
zawodowych

Dep. VII Int. M. S. Wojsk, pismem L. 54558. W. P. 
wyjaśnił, że w myśl art. 48 pkt. b. ustawy z dnia 29.10.20 
(Dz. Rozk. Wojsk. Nr. 43.20, poz. 915) przysługuje szere
gowym zawodowym przy zwolnieniu ze służby czynnej 
w W. P. odprawa w  w ysokości 3-miesięcznej płacy pod 
stawowej wraz z dodatkiem drożyźnianym, który oblicza 
się w sposób wskazany w art. 57 tejże ustawy.

Wprawdzie art. 60 wspomnianej ustawy głosi, że 
w miarę zmian zachodzących w stosunkach drożyźnianych 
Rada ministrów będzie podwyższać, względnie zniżać w y
sokość mnożnika (art. 57), który stanowi podstawę do 
obliczania dod. drożyżnianego, jednak mnożnik ten (1700) 
od listopada 1921 r. pozostaje niezmieniony, wskutek 
czego nie zwiększa się również wysokość dodatku dro- 
żyźnianego.

Wszelkie dodatki procentowe, przyznawane przez 
Radę Ministrów w  miarę wzrostu drożyzny w  poszcze
gólnych miesiącach, nie stanowią podwyżki dodatku dro- 
żyźnianego w rozumieniu art. 60 ustawy z dn. 29.10.20 r. 
i w  skład odprawy demobilizacyjnej zarówno oficerów jak 
i szeregowych zawodowych nie wchodzą.www.cbw.pl
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L K R A JU

Bazylika Serca Jezusowego w Warszawie na Pradze fot- J Wołyński

Wręczenie nagród Sokołom z kursu przy
sposobienia rezerw

Dnia 16 b. m. na Dynasach w Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród uczniom pierwszego soko
lego kursu przysposobienia rezerw w Dęblinie. Wśród 
gości obecni byli przedstawiciele wojskowości z d cą 
O. K. I. gen. Konarzewskim, i zastępcą Szefa Admini
stracji gen. Pogorzelskim i dowódcą 28 Dyw. gen. Norwid- 
Neugebauerem na czele. Z ramienia Sokoła występowali 
prezes Okręgu Sokoła Warszawa 1—inż. Lesiewicz, naczel
nik okręgu warszawskiego p. Kuśmidrowicz, naczelnik 
Związku Sokoła i dzielnicy mazowieckiej mjr. Chełmicki 
oraz przedstawiciele przewodnictwa Związku p p : Terek, 
Maksicz i Dajkowski.

Po zagajeniu uroczystości krótkie przemówienie 
i podziękowanie za dotychczasową pracę wygłosił gen. 
Konarzewski. Inż. Lesiewicz zobrazował prace uczniów.

Z kolei nastąpiło rozdanie nagród w postaci ozdob
nych dyplomów, wręczanych osobiście przez gen. Pogo
rzelskiego i gen Norwid-Neugebauera oraz inż. Lesiewicza. 
Na zakończenie uroczystości, przy dźwiękach orkiestry 
21 p. p. odbyła się defilada, przed gen. Pogorzelskim, 
która wykazała chlubną sprawność i stały postęp w w y 
chowaniu fizycznem naszych organizacyj sokolich.

Doniosły wynalazek wojenny Polaka
„Głos Poleski“ donosi z Równego, że tamtejsze 

władze wojskowe i przedsiębiorcy zajęły się w tych 
dniach nowym polskim wynalazkiem, a mianowicie: sprawą 
czołgów systemu prof. Czerwińskiego bez gąsiennicowego 
przewodu. Zasada wynalazku praktycznie ziszcza najśmiel
sze w tym kierunku projekty. Jedna konstrukcja daje 
niezwykle szybki (do 70 k m ) mały aparat podobny do 
jaszczurki. Próby wykazały jego zdolność biegu po s t ro 
mych górach, a w wodzie i błocie poruszać się ma nie
go rzej niż płazy.

„Podoficer Rezerwy“
W dniu 11 października r. b. ukaże się pierwszy 

numer „Podoficera Rezerwy“ organu Związku Podoficerów 
Rezerwy pod redakcją pp. Wacława Tarka i Bolesława 
Maślankiewicza Pismo będzie dwutygodnikiem i będzie 
wychodziło jako dodatek do .Polski Zbrojnej*.

Redakcja i administracja mieści się przy ulicy Nowy 
Zjazd N° 1, m 48.

149 ciągnienie miljonówki

Wygrana miljona marek w dniu 
22 b. m. padła na nr. 4,425,836.

Bazylika Serca Jezusowego
Fabryczna dzielnica Warszawy zyskuje 

dom Boży niezwykłej piękności, imponujących 
rozmiarów. Zachwycali się tem monumen- 
talnem dziełem goście francuscy i włoscy, 
zwiedzał kilkakrotnie i podziwiał monsignor 
Ratti, a wyraz swego uznania i życzliwości 
dał, już jako Ojciec święty, podniesieniem 
świątyni do godności bazyliki jeszcze przed 
jej konsekracją, co jest, podobno, niebywałą 
w historji kościołów, rzeczą.

Świątynia wznosi się na rozległym pla
cu przy zbiegu ulic Kawęczyńskiej i O t 
wockiej.

Z portyku o dziesięciu olbrzymich kolumnach ka
miennych wchodzimy do wnętrza świątyni o imponują
cym już dzisiaj wyglądzie: olbrzymią nawę główną dłu
gości 60 metrów, wysokości 21 metrów, 13 i pół szero
kości, oddziela od bocznych po 12 kolumn z marmuru 
kararyjskiego, szlifowanego, sprowadzonego z Włoch, 
boczne nawy mają po 10 metrów wysokości. Kapitele 
korynckie. Głowice kolumn gipsowe, pracowicie, pod do
zorem architekta, konstruowane, z 20 kawałków. Strop 
żelazo-betonowy, konstrukcje dachów z żelaza, co w yłą
cza możliwość pożaru. Ołtarz wielki na wzniesieniu 
z czarnego marmuru kieleckiego. Obok miejsca na dwa 
boczne ołtarze. W pobliżu wielkiego ołtarza, po lewej 
od wejścia, kaplica, w której głównym dziś sprzętem ol
brzymi zegar wieżowy — dzieło rąk Wincentego Januszki, 
samouka.

Światło wpada przez górne okna, już oszklone. 
Pozostawiono dwa otwory w stropie na żyrandole, któ
rych jednak, wzorem bazylik rzymskich, nie będzie po
dobno W bazylikach rzymskich niema też zazwyczaj 
tak powszechnego u nas chóru: w bazylice naszej jest, 
nad wejściem, mały chórek. Strop bazyliki ozdobi poli- 
chromja, odtworzone mają być epizody z dziejów Polski
i życia jej świętych

Miejsce posadzki zastępuje obecnie, z konieczności, 
podłoga drewniana. Ambona, wzorem włoskim, ruchoma 
na 4-ch kółkach. Świeczniki po ścianach naw giną z oczu 
wobec ogromu świątyni; architekt ma gotowe plany in
nych Dużo więc braków jeszcze zzewnątrz i wewnątrz, 
pole do spółofiamości szerokie Parafja — uboga — zdo
była się dotychczas na oparkanienie placu. Ale najgłów
niejsze zrobiono!

Reewakuacja
Dnia 12 września przybył do Warszawy transport 

reewakuowanego mienia z Moskwy, a więc: mienia po l
skiego Towarzystwa opieki nad zabytkami, są to bibljoteki, 
zbiory i t. d., wywiezione podczas wojny do Moskwy, 
mienie b. przedstawicielstw w Moskwie; mienie dawnych 
teatrów rządowych w Warszawie, wreszcie części fabryk 
tow akc. wyrobów bawełnianych „Wola“ w Warszawie, 
sp. akc. .C era ta“, „Rohn, Zieliński i sp., świętojerskich 
zakładów koronkarskich Göttlich, Gayer i H erbst“.

Wykrycie arsenału komunistycznego 
w Krakowie

Dnia 31 sierpnia na dworcu jakaś podejrzana para 
usiłowała uadać do Torunia 4 skrzynie wojskowe i 3 worwww.cbw.pl
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ki, deklarując je  jako .p rzybory  myśliwskie*. Dzięki 
przytom ności um ysłu magazyniera i strażników  przesyłkę 
zarówno jak nadawców zatrzym ano. Rewizja skrzyń w y
kazała, że zawierają one naczynia, naładow ane n itrog lice
ryną, worki natom iast naładow ane są prochem . Jak u trzy 
mują osoby kom petentne, m aterjały te w ystarczyłyby do 
w ysadzenia pó ł m iasta w pow ietrze. A resztow aną parę, 
jak się okazało, żydów —osadzono w w ięzieniu. Śledztwo 
w toku.

ZE ŚWIATA
Wielkie zwycięstwo polskie na 

Śląsku Cieszyńskim
Z dotychczasow ych obliczeń wynika, że przy 

ostatn ich  w yborach do rad gminnych na Śląsku Cie
szyńskim , Polacy zdobyli przeszło 600 mandatów, nie 
licząc mandatów, zdobytych przez kom unistów  polskich. 
W Karwinie zdobyw ając 22 mandaty, uzyskali Polacy abso
lutną w iększość w radach gminnych. W ynik w yborów  nie 
został ogłoszony z pow odu rzekom ych niedokładności 
przy spisyw aniu protokółów  przez czeskich urzędników. 
U rny w yborcze opieczętow ano i odesłano do starostw a 
w e Frysztadzie . Rozpaczliwy ten krok w ładz czeskich, 
przerażonych porażką czeską w Karwinie, w yw ołał ol
brzym ie oburzenie na Śląsku Wynik w yborów  gminnych 
na Śląsku cieszyńskim  przeszedł w szelkie oczekiwania 
ludności polskiej, a zaskoczył swym rezultatem  Czechów. 
W ybory te są najoczywistszem  zaprzeczeniem spisu, 
przeprow adzonego w r 1921 przez Czechów, kiedy 
to  obliczyli ilość Polaków na 60 tysięcy, chociaż spisy do
konane przez rząd austrjacki, w ykazały 150 tysięcy Polaków. 
W ybory odby ły  się w  80 gminach pow iatu C ieszyńskiego
i Frysztadzkiego, w 50 gminach uzyskali Polacy bez
w zględne zwycięstwo, w pozostałych zaś gminach zw y
ciężyli Czesi dzięki połączeniu się z Niemcami i renega
tami. Szczególnie znamienną jest klęska Czechów w po
wiecie Frysztadzkim  t. j. w zagłębiu węglowem, które 
Czesi przedstaw iali, jako obszar rdzennie czeski. O tóż 
ty lko w dziesięciu gminach tego powiatu uzyskali Czesi 
w iększość w pozostałych 30 zwyciężyli bezw zględnie 
Polacy.

Polska ekspedycja zoologiczna do Brazylji
U niw ersytet warszawski otrzym ał 

urzędow e szczegóły o śmierci kierownika 
polskiej ekspedycji zoologicznej do B ra
zylji. Dnia 4 grudnia 1921 r. w yruszyła 
ona z W arszawy pod przewodnictwem 
Tadeusza Chrostow skiego, kierownika dzia
łu  ptaków  neotropikalnych w Polskiem 
państwowem  Muzem przyrodniczem  w War
szaw ie. Udział w  ekspedycji brali nadto 
p.p. Stan Borecki i Tad Jaczewski. Po 
mocy finansow ej udzieliła Kasa im M ia
nowskiego, konsulat Rzeczypospolitej Po l
skiej w  K urytybie oraz osoby pryw atne 
w kraju i Brazylji. W lutym 1922 r., po 
niezbędnych przygotow aniach wyruszono 
w  lasy ze stacji kolejowej w M arechal 
M allet ku górnem u biegowi Ivaky, potem 
Parana de Foz do Iguassu, a następnie do 
Ponta G rossy. W odległości 73 kim. od 
Iguassu w P inheirinhos zachorowali wszyscy 
uczestnicy ekspedycji na malarję. Chro- 
stow ski, w  obawie o serce, nie chciał p rzy j
mować chininy. 3 kw ietnia stan jego 
pogorszył się nagle i nazajutrz zamknął 
oczy na wieki Został pochow any na 
miejscu.

Pomimo tej katastrofy plany naukowe ekspedycji 
zostały  całkowicie w ypełnione, a zebrane zbiory przed
staw iają poważną w artość naukową.

Amerykańska propaganda lotnicza
Dnia 20 sierpnia w ojskow e w ładze am erykańskie 

urządziły im ponującą dem onstrację lotniczą dla pozyska
nia opinji ogółu w spraw ie zwiększenia amerykańskiej 
flo ty  pow ietrznej.

Dwadzieścia siedem aeroplanów  wojskow ych w zbi
ło się w pow ietrze z lotniska Langley i przeleciało 800 
mil. ang. nad atlantyckiem  wybrzeżem  Stanów  Z jedno
czonych, unosząc się nad w szystkiem i większemi mia
stami.

Przelatując nad Nowym Jorkiem , aeroplany rozpo
starły  nad dolną częścią miasta, obejmującą dzielnicę 
handlow ą i portową, „zasłonę z dymu*, grubości stu stóp, 
która zupełnie zasłoniła, jak ogrom na chmura, na pewien 
czas słońce i uczyniła niewidocznemi przelatujące aero
plany. M anewr ten w ykazał dobitn ie nowojorczanom, 
jak łatw o możnaby zbom bardować ich m iasto bez nara
żania się na niebezpieczeństw o ognia z bateryj lądowych. 
Takie same dem onstracje urządzono też nad miastami: F i
ladelfią, Baltim ore i Trenton. Pozatem aeroplany doko
nały też udatnego napadu na dwa okręty wojenne, sto ją
ce na kotw icy u przylądka Virginia.

N ie ulega w ątpliw ości, że dem onstracja ta w yka
zała publiczności am erykańskiej dobitnie, jak ważnem jest 
dzisiaj dla państwa posiadanie potężnej floty powietrznej.

Kapitalny pomysł bolszewików
.Praw da* zamieszcza artykuł dom agający się refor

my nazwisk używ anych pow szechnie w Rosji. W edług 
tego  artykułu  używanie zw ykłych nazwisk rosyjskich jak 
Iwanow, Pietrow  czy Sidorow  je s t pozbaw ione sensu. 
Należy przyjmować nazwiska związane ze sprawami kon- 
kretnem i lub zdarzeniami, podczas którycch człowiek w y
kazał swe najlepsze lub najgorsze cechy. Jako argum ent 
dla uzasadnienia swych poglądów  autor przytacza naśla
dowania godny przykład niejakiego Józefa W arejkis, który 
jako w spółpracow nik tramwajów m iejskich w  Baku, o trzy
mał w uznaniu zasług nazwisko Tramwajkisa (!).

Bazylika S e r c a  J e z u s o w e g o .  N a w a  g ł ó w n a  fot. J. Wołyńskiwww.cbw.pl
CBW



18 „ZOŁN1ERZ POLSKI* Mg 39 (3711

S P O R T
Ostatni tydzień obfitował w wiele atrakcyj sporto

wych. W Warszawie odbywały Główne Igrzyska Wojsko
we o mistrzostwo W. P., następnie na Wiśle dnia 23. IX. 
odbyły się Powszechne Regaty żeglarsko-wioślarskie. 
Program regat obejmował 19 biegów, w których brało 
uflział ogółem 90 łodzi różnych systemów.

Polonja gościła u siebie pierwszoklasowy klub wę
gierski Vasas z którym rozegrała na Dynasach 2 mecze 
towarzyskie. Vasas przyjechał w swym najlepszym skła
dzie, w jakim gra o mistrzostwo Węgier. W tym składzie 
posiada 8 reprezentacyjnych graczy, a niektórzy z nich, 
jak Zatyko, Tomceska, Gotlieb znani są z zawodów prze
ciwko Polsce. Polonja wystawiła, w celu przeglądu swych  
sił przed meczem z Pogonią, 2 składy. Pierwszego dnia 
grali: Loth II, Czajkowski, Walczak, Gebethner, Loth I, 
Jagłowski, Hamburger, Tupalski, Malinowski, Emchowicz, 
Bułanow I, drugiego dnia skład zmieniono; w obronie 
zamiast Walczaka grał Czyżewski, w pomocy Smid, na 
środku napadu Żelechowski, na prawym łączniku Grabow
ski i na lewym skrzydle Zamtman. Gra naogół pro
wadzona była ostro, tak że w rewanżowem spotkaniu 
sędzia, p. Grabowski, musiał w celu zahamowania wybu
chów temperameutu graczy stosować rzuty karne.

Z dalszych rozgrywek Cracovii w Hiszpanji drużyna 
ta w yszła pokonana. Rewanżowe spotkanie z Barceloną 
dało 7 :1  na korzyść Hiszpanów (Cracovia grała bez 
Gintla i Stycznia, którzy zostali mocno pokaleczeni na
I meczu).

Dalsze wyniki są następujące: Cracovia — Valencja 
0 : 4  i rewanżowe 2 :4 .

Mecz footbalowy reprezentacyjnych drużyn Polski
i Finlandji zakończył się wynikiem 5 : 3  na korzyść Fin- 
landji. Boisko było z powodu deszczów bardzo roz
mokłe. Drużyna fińska grała doskonale, drużyna polska, 
wyróżniła się wprawnemi rzutami i świetnem opanowa
niem piłki. Do przerwy 3 :1  po przerwie 2 :2.

PIŁKA NOŻNA 
W arszaw a

Polonja — Vasas 1 :4  (0 :2 ).
Polonja — Vasas 2 :1  (0:1).
K. S. Lotnicy I — W. K. S. Dyon art. zenit. 3 :3 .
Skra — K. S. Warszawianka komb. 3 :1  (3: 1).
Skra II — K. S. Olimpja 1 — 1: 1.

Kraków
Olsza — Tarnovia 5 : 2
o mistrzostwo kl B.

Lwów
Pogoń — Wojsk. Klub Sport. Lublin 7 : 0  (4: o).
Jutrzenka (Kraków) — Hasmonea 1: 1.

Powszechne regaty na Wiśle wyniki następujące.
P o l i c j a  w o d n a :  bieg łodzi żaglowych w y

grali: 1) st. posterunkowy Wąsowski 2) Poddubny.
J e d y n k i :  1) Osiecimski W. T. W. 2) Nowotka 

Koło W. W.
C z w ó r k i  k l e p k o w e :  Koło W. W. (Hoffman, 

Brzozowski, Kawalec, Szawara, Tronczak).
C z w ó r k i  w y ś c i g o w e :  W. T. W. (Majewski, 

Jabrzemski, Lisiecki, Kuncewicz, Okniński)
Ł o d z i e  ż a g l o w e  o ż a g l a c h  r ó ż n e g o  

r o z m i a r u .  Pierwsze nagrody zdobyły łodzie: .Saper* 
kp. Ostrowski, mjr. Wojtasiewicz, płk. Mieszkowski;
2) .Albatros* mjr. Osiński.

M o t o r o w e :  Łódź .D obij“ p. Mijanowskiego.
W przeprawie pontonami I miejsce zdobył I pułk 

saperów.
Wyniki Igrzysk wojskowych podamy w następnym 

numerze. K. S .

Zawody sportowe w 56 p. p. Wlkp.
Dnia 2 września b. r. urządził Komitet zawiązany 

z inicjatywy D-cy 56 p. p. Wlkp. a złożony z osób woj
skowych i panów cywilnych — przedstawicieli władz, 
miejscowego i okolicznego obywatelstwa .W ielki dzień 
sportowy i w yścigi konne*. Dzień ten nie tylko miał na 
celu okazanie tężyzny fizycznej i sprawności wyszkolo
nego żołnierza, albo sprawności prowadzenia konia, lecz 
był egzaminem, jak silnie zapuściło korzenie w spółżycie 
się wojska ze społeczeństwem, i miał dowieść głębokości 
sympatji wzajemnej.

Program zawodów i w yścigów  wybrany i zestawio
ny dał licznym widzom obraz, który nie prędko zatrze 
się w pamięci. To też publiczność gęsto oklaskiwała 
każdy punkt programu. Na program złożyły  się: w ycho
wanie fizyczne, sprawnie wykonane przez oddział szkoły  
podoficerskiej dwa wyścigi konne t. zn. biegi włościańskie, 
do których stanęli okoliczni włościanie, bieg gentelmeński 
koni półkowych i okolicznych ziemian bieg myśliwski w któ
rym brali udział oficerowie i okoliczni obywatele, konkur
sowa jazda w opłotkach trzech wozów kulomiotowych za
przęgniętych w czwórkę koni, budowa mostu polowego  
lekkiego dług. 10 mtr. szer. 3 mtr. przez pluton pionie
rów (zestawienie mostu z przygotowanego materjału trwa
ło 4 'l2 minuty).

Wreszcie clou całego programu fragment z walk 
pozycyjnych przeprowadzony przez szkołę podoficerską, 
przedstawiający wypad szturmowy na okopy nieprzyjacie
la ze współdziałaniem miotaczy granatów ostrych i ogniem 
artylerji, markowanym wybuchami.

Z zapartym oddechem przyglądali się widzowie jak 
żołnierze wśród wybuchów granatów i granatów ręcznych 
sprawnie i szybko przebiegając przedpole zasiane lejami
i przedzierając się przez porwane minami przeszkody 
z drutu wpadłszy do okopów nieprzyjaciela z triumfem 
prowadząc jeńców wracali do własnych okopów.

Zwycięzcy w zawodach i wyścigach otrzymali na
grody wartości ogólnej kilkunastu miljonów mkp. złożone 
przez miejscowe i okoliczne obywatelstwo.

Czysty dochód przeznaczony na budowę pomnika 
dla poległych 56 p. p Wlkp. który ma stanąć na jednym 
z placów w Krotoszynie.

Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie
zawiadamia, że sprzedaż biletów term inowych na kw. iV rozpoczęła się we wtorek dn. 25 b. m.

1) w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej 2,
2) na Stacji Miejskiej Kolei Państw owych przy ul. Miodowej 3,
3) w Polskiem  Biurze Podróży „O rbis“ przy ul. Widok 8, W ierzbowej 6 i Nalewki 8.
Na zasadzie uchwały M agistratu z dn. 21 b. m. cena norm alnego biletu tram wajowego wy

nosi na kw. IV Mk. 2.100.000,— ulgowego im iennego Mk. 1.200.000.
Bilety ulgowe i bezim ienne nabywać można wyłącznie w biurze Tramwajów.
Bilety ważne zarówno w dzień jak i w nocy droższe są o 10^.www.cbw.pl
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„W ARSZAW SKA SPÓŁKA M ANUFAKTUR OW A“
j e s t  n a jta ń s z y m  ź rd d łe m  z a k u p u  to w a ró w  b ła w a tn y c h ,  o czera zresz tą  św iadczą ty s iące  listów  przybyw ających  do n a s  ze w szystk ich  
n iem al stron  Rzeczypospolitej od k lijen tów  naszych , k tórzy  sk ład a ją  s ię  ze w szystk ich  w arstw  ludności, ja k  generałow ie, inżyn ierow ie, 
obyw atele ziem scy, adwoKaci, lek a rze , kó łka rolnicze, duchow ieństw o, szp itale  i t. p. Z am aw ia jący  to w a ry  u nas zostaje naszym  stałym

klijentelem 1 o czem św iadczą częste zam ów ienia.
DLACZEGO POSIADAMY NAJLEPSZY I NAJTAŃSZY" TOWAR? Odpowiedź bardzo p rosta . Stale mam y w ielki zapas  tow arów  na 

sk ładzie  k u p u je m y  b e z p o ś re d n io  z f a b ry k  w ię k s z e  p a r ty e  i d e w iz ą  n a s z ą  je s t :
no "cr ¡ s  nr o  b  ć> t ,  z y s k  -m k

Chcąc dać możność naszym  klijentoro zam ów ienia tow aru  na  nadchodzący sezon zimowy, podajem y niżej cennik  tow arów , które 
w ysy łam y  po s ta ry ch  jeszcze cenach.

e D z ia ł  u b r a n io w y  (m ę s k i)
Materyał czysta  w ełna pełnej szerokości, najnow szy elegancki, w  dobrym gatunku bardzo trw ały i e fe k 

tow ny w kolorach: granatow ym , czarnym m arenge, branżowym, zielonym  i w iśniow ym , w drobniutkie kra- 
teczki, paski lub gładki, o wyrobie jedw abno miękkim, niezbędny dla w szystk ich , pragnących zaopatrzyć się  
w elegan ck ie ubranie na je s ień  i zim ę. Cena za metr gat. „A* 258.500, gatun. ,  B* 836.500 i najw yższy g a 
tunek . O  545.000 mkp. P c d s i e w k i  i d o d a tk i d o  u b r a ń .

Do każdego odc inka  ub ra n io w eg o  dodajemy na żądanie klijenta , pełen  k om p le t  podszew ki pod m a ry  
narkę, kam izelkę ,  spodn ie ,  do ręk aw ów  i Kieszeni.  Gatun. „A* 350.000, gatun. „B“ 450.00J mkp.

Kupony na spodnie czysto  w ełniane, czarne tło w białe paski do ubrań w izytow ych po mkp' 650.000, 
oraz przedwojennej jakości czysto  kangarowe po mk. 1 000.000 i 1.200 000. D odatki do spodni 125.000 mk.

POLECAMY NA CZARNE CU3 GSANATOWE UBRANIA BOSTONY PO STARYCH CENACH.
BOSTON „A ‘ mk. 475.000, „B“ 675.000, „C“ 830.000 mk. za metr. Materyał nadaiący się  specyaln ie  na*  

pokrycie futer, bekiesz, tużurków i t. p. w kolorach maryngo, czarnym, granatow ym  i innych , gatun. „A‘- 
mkp. 550 000, gatun ,,B “ 795.000, gatun. ,C‘‘ 865.000, gatun „D“ 1000.000 za metr. M ateryał grubszy sp e
cya ln ie  na palta męskie i dam skie, jesien n e lub zim owe „ULSTER,, i .VELOUR" w e w szystk ich  kolorach po lewej 
stronie krata, zastępująca podszew kę. Gatuu. „A“ 575 000, gatun. „B“ 750 000, ,,C ‘ 950 030, „D ‘ 1,250.000 metr. 
Polecam y m aterjał pluszowy w prążki na spodnie i kurtki w różne kolory po mkp. 258 000 za metr. SZEWIO
TY DAMSKIE najlepszego gatunku pierw szorzędnych fabryk zastępujące w zupełności angielsk ie m aterjały pod 
wójnej szerokości we w szystk ich  kolorach po 15803», w yższego gatunku 180 0C0 mkp. za metr. NOWOŚi SE- 
ZONUI W nadchodzącym  sezonie bardzo modne będą p łaszcze dam skie z pluszu lub materjału zamszu, wobec 
czego przygotow aliśm y w iększy zapas takow ych. ANGIELSKI oryginalny plusz gładki bardzo efektow ny i trwały  
na dziesiątk i la t po 1,700.003 i 2 000 000 za metr. Na p łaszcz potrzeba 3i[ metra. TRYKOTINA jedw abna 180 cm. 
szerokości w e w szystkich najm odniejszych kolorach. Kupon na całą suknię 600.000 mkp., na bluzkę 300.000 mkp. 
ZAMSZE na dam skie jesionk i lub płaszcze zim ow e we w szystkich  najm odniejszych kolorach. Gatun. „A*1 895.000 
gat. „B“ 1.200003 mkp. za metr Na płaszcz potrzeba 2 i pół do 3 ch metrów. Posiadam y również dam skie 
m aterjały, gabardina zagraniczna w e w szystk ich  kolorach specjaln ie na kostjum y po 790 000 za metr. Na 
kostjum potrzeba 3 i pól metra. Sztuczki na całe spódniczki g ładkie w paski lub w krateczkę po 325 000 mkp.

D z ia ł  p łó c ie n .
MADEPOLAMY białe francuskie pełnej szerokości po mkp 70 000, 80 000 i 90.000 mkp. za metr. PŁÓTNO 

BIAŁE na bieliznę, poszew ki i t  p. sztuczka 17 metrów po 1.000,000, 1,200.000 i po 1,400.000 mkp FLANELE 
francuskie w e w szystk ich  kolorach 75.000 i 90.000 mkp. PŁÓCIENK* BIAŁE w paski na ubranka dziecinne, bie 
liznę, fartuszki i t. p. po 62.000 i 70.000 mkp. za metr. ZAGRANICZNE ZEFIRY na koszule po mkp 85 000 i 90000  
mkp. za metr CAJGI bardzo trw ałe i praktyczne po 50.000 i 80.000 mk. za metr podwójnej szerokości najlep
szego  gatunku po 100 000, 120 000 i 130 000 mk za metr. RĘCZNIKI białe, gładkie lub w alfow e bardzo trw ałe 
w praniu po 80.000 i 90.000 za sztukę. OBRUSY białe w ysokiego gatunku na 6 osób po 750.000 mkp. kolorowe 
w śliczne desenie po 700.000 mkp. sztuka BAJE we w szystkich  kolorach podwójnej szerokości na suknie, szlafroki 
po 150.000 za metr. PRZEŚCIERADŁU białe gotow e (2 m etr) szerokości najw iększej ze specjalnego płótna przeście- 
radłow ego po 250.000 m k , lepszego gatunku 300.000 mkp. Specjaln ie czerw one płótno .TYK“ na w sypy naj
lepszego gatunku gw arantow ane nie przepuszczające pierzy po mk. 72 800 i 83.200 za metr. CHUSTECZKI do 
nosa m ęskie webowe oryginalne szw ajcarskie po 250.000 mk. za tu'.in. Damskie białe i  kolorowe 240 000 za tuzin. 
KOŁDRY, KAPY I CHUSTKI. Kołdry pluszowe o pokładzie czystej w ełny, deseniow e, lekkie, p u szyste  i c iep łe o kolo
rach praktycznych, n ie  podlegających zbrudzeniu bardzo praktyczne, z powodu sw ych kolorów i deseni są 
ozdobą sypialni, cena za sztukę mk. 937.500, para 1,800 000 mk. TAKIE SAME ciem ne bez d esen i po 600 000
i 750.000 mkp. za sztukę KOŁDRY WATOWANE bardzo dobre, pokryte satyną na pierwszorzędnej w acie po 1,200.000
i 1,500.000 za sztukę. CHUSTKI „HELENA“ duże, zim owe, pu szyste , ciepłe, lekkie w śliczne desen ie, z powodu 
dużege zapasu takow ych na składzie, sprzedajem y po 925 000 mk za sztukę, w yższego gatunku 1 200000 mic.

DO KAŻDEJ przesyłki, w artości do 5,000 000 mk. dolicza się  za opakow anie i przesyłkę 30 000 mk.
Zam ówienia w ysyłam y natychm iast (naw et bez zadatku).

UWAGA: NASZA GWARANCJA!! Za nieodpow iedni towar zwracamy pieniądze lub zam ieniam y na inny  w prze
c iągu  14 dni. Zam ówienia prosim y adresować:

DO „WARSZAWSKIEJ SPÓŁKI MANUFAKTURO WEJ-
WARSZAWA, UL. JASNA 18—20 N° TELEF. 243-80 i 171-28.

Przyjeżdżających do W arszaw y uprzejm ie prosim y o odw iedzenie naszego składu i osob iste  przekona
nie s ię  co do gatunku towaru i cen

UWAGA: Kto raz już kupuje lub zam aw ia tow ary, zostaje naszym  s t iły m  klijentem , gdyż przy w yko
naniu zam ów ień dokładam y w szelsich  starań, aby zupełn ie zadow olić naszych  Sz. Odbiorców.

KOOPERATYWOM, KÓŁKOM ROLNICZYM i STOWARZYSZENIOM SPECJALNE WARUNKI.
B A C Z N O Ś Ć !  Zwracamy uw agę na firm y podobnież ogłaszające się  kopijujące w całości tek st na

szych  ogłoszeń.

www.cbw.pl
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( H H i m s I i l l H  j l Ł I I E I Z I  P 0 1 S K I E 6 O "
zawiadamia, i e  ceny prenumeraty w kwartale IV r. b. zostaną określone w złotych polskich. 

Jed n ocześn ie  zosta je  przywrócona prenum erata m iesięczna (obok kwartalnej).
W ciągu kwartału IV cena prenumeraty kwartalnej nie będzie podwyższona; cena miesięczna jest zmienna.

Prenumerata za kwartał IV wynosi Zip. 1 gr. 50 (75.000)
dla s z e r e g o w y c h ....................................... 1 „ 20 (60.000)

m iesiąc p a ź d z i e r n i k ................................- „ 60 (^0.000) %
dla s z e r e g o w y c h ....................................... - „ 50 (25.000)

W każdym num erze „Żołnierza P olsk iego“ w warunkach prenum eraty podaw ane będą obok ceny  
w złp., w naw iasie ceny w markach wg. b ieżącego  kursu.

Prenumerata za kw. IV winna być w ysłana nie później niż dn. 5 października r. b. K w oty n a d « s x łe  
d o  A d m in is tr a c j i  p o  10 p a ź d z ie r n ik a  u « a i a n e  b ę d ą  u  p r z e d p ła t ę  n a  p r e n u m e r a tę

m ie s ię c z n ą .

Prenum erata m iesięczna winna być wysłana nie później niż dn. 10 każdego m iesiąca.

Prenum erata m iesięczna  nadeszła do Administracji później niż 15 z o s t a n ie  o b l ic z o n a  w e d łu g
s t a w e k  m ie s ią c a  n a s t ę p n e g o .

P i K Z E H I t  SZKOŁA KORESPdRDEncrJłt«
P R L R  T Y N

Warszawa, liow y-Św iat 36 —  Tel. 230-75. 

Nigdy nie je s t późno na naukę 
uczyć się możesz w domu w czasie 

wolnym od zajęć.
Języki — polski i angielski, arytmetykę i sprzedaw- 
nictwo sklepowe, przystępną metodą, w domu, bez 

nauczyciela.
Prospekt i warunki — za nadesłaniem na porto 

1000 mk. w znaczkach poczt.—wysyła 
POWSZECHNA SZKOŁA KORESPONDENCYJNA

„ P A L A T Y N “
W a r s z a w a ,  N o w y - Ś w i a t  36/4. 

SPECJALNE ZNIŻKI DLA P.P. WOJSKOWYCH.

C E N N I K
WYDAWNICTW „ŻOŁNIERZA POLSKIEGO” 

(obowiązuje od dn. 1 X. 1923 r.)
Rocznik 1921, opr. w płótno ang. . . . Złp. 3 gr. 50 

■* Rocznik 1922, „ .  „ „ 4 , 50
Rocznik 1922, , (z brak. Nr. 27 i 28) . , 3 „ —
Półrocznik I i 11 1922 r., opr. w  płótno ang. po 3 , —  
Półrocznik I 1923 r. ,  . . . . . .  4 , — 
„Bibljoteczkę Żołn. Polsk. ,  „ . „ . 1 , 50 
.Śpiewnik Żołnierski .  ,  ,  » ,  „ 1 „ 25 

„ „ nie oprawny „ „ „ — „ 30

Administracja wysyła pocztą tylko opłacone 
wydawnictwa (na konto JM: 76, P. K. O.)

WARUNKI PRENUMERATY:
Warszawie i na prowincji (z dostarczaniem do domu) kwartalnie Złp. I gr. 5 0  (mk. 7 5 .0 0 0 ) , miesięcznie 

gr. GO (mk. 3 0 .0 0 0 ) , dla podoficerów i sze **ewych kwartalnie Złp. I gr. 2 0  (mk. 6 0 .0 0 0 ) , miesięcznie 
gr. 50  (mk. 2 5 .0 0 0 ) . Za prenumeratę zagraniczną doliczamy do cen powyższych tylko koszt przesyłki pocz
towe): Kwartalnie mk. 1 8 .0 0 0 , miesięcznie mk. 6 .0 0 0 , (przesyłając po 2 egzemplarze raz na dwa tygodnie).

Oana ogłoaatoń i Cała ostatn ia kolum na 2.400.000 Mk., ^ kol. 1.200.000 Mk., \  kol. 600.000 Mk., '/8 kol. 350.000 Mk.,
>/,„ kol. 200.000 Mk.

Cała przedostatn ia  kolum na 2.000.000 Mk., \  kol. 1.000.000 Mk., \  kol. 500.000 Mk., */, kol. 300.000 Mk
*/ie kol. 150.000 Mk.

M ilim etr jednoszpaltow y: na ostatniej kol. 2500 Mk., na p rzed osta tn iej 2250 Mk.

<1Scaumeratę wpłacać należy do administracji: Warszawa, Przejazd IG łub przez urzędy pocztowe a*
P. K. O. Konto Nr. 76.

¿■LANY ADRESÓW I REKLAMACJE KIEROWAĆ TYLKO: ADMINISTRACJA PRZEJAZD 10. TEL. 211-42. 
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